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Nouzový stav skončil. Oteví-
rají se kulturní instituce, ob-
chody, restaurace, naše země 
se vrací k normálu. To ale ne-
znamená, že hrozba koronavi-
ru zmizela. Dodržujte, prosím, 
i  nadále hygienická nařízení, 
dezinfikujete si ruce a  buďte 
k sobě ohleduplní.
Období krize prověřilo životní 
potřeby občanů a také ukáza-
lo nutnost malých prodejen, 
které kraj finančně podporu-
je, a  dostupnost poštovních 

Královéhradecký kraj letos 
v  Programu obnovy venkova 
rozdělí 50,25 milionu korun 
mezi 72 žadatelů. Program 
mohou využívat obce do  3000 
obyvatel na  obnovu občanské 
vybavenosti, infrastruktury, 
památek či vodních nádrží, 
na úpravu veřejných prostran-
ství nebo nakládání s odpady. 

Letos podaly obce 170 žádos-
tí o dotace za více než 140 mi-
lionů korun. Rozhodující pro 
přiznání krajské podpory byl 
počet dosažených bodů, při je-
jich rovnosti také datum a čas 
podání žádosti.

„Tento program významně 
napomáhá udržet a  zlepšovat 
kvalitu života na venkově a tím 

zpomaluje trend stěhování lidí 
do velkých měst a vylidňování 
celých oblastí. Čelit takovým 
následkům je totiž mnohem 
obtížnější a  nákladnější,“ říká 
krajský radní pro regionální 
rozvoj, granty a  dotace Pavel 
Hečko.

K  nejnákladnějším podpo-
řeným projektům patří letos 
například stavební úpravy 
ZŠ Adršpach, ZŠ Libčany a  MŠ 
Choustníkovo Hradiště, stav-
ba víceúčelového hřiště v  Do-
halicích a  sportovního areálu 
v  Oseku, stavba víceúčelového 
objektu ve Vidochově, nebo re-
konstrukce obecního hostince 
v  Zachrašťanech a  prodejny 
v Černčicích. |

Na obnovu venkova dá kraj 
přes 50 milionů korun

Litujete, že během prázdnin nepojedete do zahraničí? Nemusíte. Česká republika skrývá tolik krásy, že může směle konkurovat všem 
zahraničním lákadlům. |                                                                                                                                                                                                                                                        Pokračování na straně 4. 

Slovo hejtmana

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz červen 2020

služeb. V  polovině května 
jsem proto jednal s  generál-
ním ředitelem České pošty 
Romanem Knapem o způsobu 
zajištění služeb, které obča-
nům Česká pošta poskytuje 
ve  všech lokalitách našeho 
kraje. Dobrá síť poštovních 
poboček a jejich služeb je na-
prosto zásadní pro občanskou 
vybavenost obcí. Ředitel Knap 
mě ujistil, že pošta nadále 
plní zadání státu o počtu a do-
stupnosti poboček. 
Česká pošta také zavede pilotní 
projekt testování pojízdných 
poboček, díky kterým budou 
poštovní služby pro občany 
zachovány i  v  mimořádných 
situacích, jako je například 
současná koronavirová pan-
demie. Vítám každé zlepšení 
podmínek pro život občanů.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje



2

S výletem poradí nová 
brožura   

Odbor kultury a  památko-
vé péče připravuje letní speciál 
Létem krajem. Sešitek do  kapsy 
vyjde v  druhé polovině června 
a bude obsahovat tipy, kam se vy-
pravit za kulturou v letních měsí-
cích napříč celým krajem. Na  své 
si přijdou výletníci po  památ-
kách, sběrači kulturních zážitků, 
fanoušci živé kultury a  festivalů 
i lovci neobvyklých lokalit a skry-
tých míst. Kreativně zpracovaná 
publikace bude volně dostupná 
v infocentrech, knihovnách a dal-
ších veřejných místech.

Na zimní údržbě kraj ušetřil 
45 milionů korun    

V  zimní sezoně 2019/2020 
vynaložil Královéhradecký kraj 
na údržbu svých silnic necelých 
116 milionů korun, což je nejmé-
ně za posledních sedm let. Opro-
ti plánu kraj ušetřil 45 milionů 
korun a  tyto prostředky chce 
použít především na  souvislé 
opravy vozovek. Na  silnicích II. 
a  III. třídy najely posypové vozy 
313 tisíc kilometrů a  vysypaly 
na  ně 8  800 tun soli, přes 6  300 
tun inertního materiálu a 2 800 
kubíků solanky.

První výjezd absolvovali kraj-
ští silničáři 12. listopadu a bilan-
ce posypových dnů se zastavila 
na  čísle 111. Nejnákladnějším 
měsícem byl leden, kdy údržba 
„dvojek“ a  „trojek“ vyšla na  více 
než 40 milionů korun.

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji?     

Magazín U nás v kraji vychází 
každý měsíc v  roce kromě srp-
na a  je distribuován do  každé 
domácnosti v  Královéhradec-
kém kraji. Pokud jste aktuální 
číslo zpravodaje nedostali do  
schránky, volejte na  telefonní 
číslo 495  817  111, nebo nám na-
pište na  email: unasvkraji@kr-
-kralovehradecky.cz nebo poštou 
na  adresu: Tiskové oddělení KÚ 
Královéhradeckého kraje, Pivo-
varské náměstí 1245, 500 03 Hra-
dec Králové s  heslem REKLAMA-
CE. Do zprávy uveďte vaši adresu 
a my zařídíme nápravu. Magazín 
si můžete přečíst také na  webo-
vých stránkách Královéhradec-
kého kraje.

Slušnost, respekt a tolerance 

krátce z kraje zlePŠUjeme

„Zdravotnický nadační fond funguje jako úspěšný 
nástroj pro udržení nových lékařů v našich nemoc-
nicích. Od roku 2016, kdy byla poprvé stipendia stu-
dentům vyplacena, se podařilo na území Královéhra-
deckého kraje získat pro poskytovatele zdravotních 
služeb přes 100 nových lékařů.“         

Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví 

Blíží se krajské a senátní volby 
2020 a všichni dobře víme, že bez 
řádné a  silné mediální publicity 
se žádná kampaň neobejde. Mé-
dia hýbou světem a politikou pře-
devším.

Bohužel, noční můrou všech 
členů redakčních rad a  vydavate-
lů je v  tomto čase otázka, kde je 
ta „pomyslná“ hranice, kam až je 
možné pro publicitu kandidáta 
zajít, a co vše je možné či nemož-
né zveřejnit.

Zpravodaj U  nás v  kraji, který 
informuje o  dění v  našem kraji, 
je vydáván v  počtu přesahující 
250 000 výtisků měsíčně, a je zdar-
ma distribuován do všech domác-
ností Královéhradeckého kraje. 
Není placen ani sponzorován 
kandidáty stran a  hnutí, a  není 

zde prostor pro placené reklamy 
ani jiné způsoby zviditelnění.

Proto za redakční radu důrazně 
apeluji na  všechny přispěvatele: 
vulgarismy, urážkami, pomluva-
mi a  ponižováním se volby nevy-
hrávají. Ba naopak, je to znakem 
slabosti a  nízkého sebevědomí 
pisatele. Jsem si jistá, že tento způ-
sob vyhrocené komunikace nemá 
žádný z  kandidátů stran a  hnutí 
zapotřebí.

Na  příspěvky, ve  kterých bude 
jakkoli vyhrožováno násilím 
jednotlivcům či skupinám lidí, 
případně v  nich budou záměrně 
vyvolávány nenávistné reakce 
končící nadávkami a  urážkami, 
nebude brán zřetel, a  nebudou 
otištěny. I  proto, že z  hlediska 
našeho právního řádu (Trestní 

zákoník, § 356) je jakékoliv podně-
cování k nenávisti nebo nabádání 
k nenávistným reakcím vůči dru-
hým osobám klasifikováno jako 
trestný čin. Nepište proto, prosím, 
příspěvky, které svým obsahem 
tento, nebo jakýkoli jiný zákon 
porušují, nebo k jeho porušování 
nabádají. Usnadníte sobě i  nám 
už i  tak velmi vypjatou situaci, 
která s každým předvolebním ob-
dobím přichází.

Děkuji, a věřím, že volební kam-
paň lze vyhrát hlavně s takovými 
hodnotami, jako jsou slušnost, 
respekt a  tolerance. A  že právě 
toto jsou hodnoty, kterých je nám 
všem zapotřebí, a které jistě voliči 
ocení. |                        Za  Redakční  radu 

zpravodaje U nás v kraji 
předsedkyně Ivana Hantschová 

Královéhradecký kraj opět nabídl medikům 
stipendia ve výši šest milionů korun 

Zdravotnický nadační fond 
Královéhradeckého kraje pro aka-
demický rok 2019/2020 vyhlásil 
stipendia pro studenty 6. ročníků 
lékařských fakult ve  studijním 
programu všeobecné lékařství, 
kteří mají zájem v  budoucnu 
pracovat pro poskytovatele zdra-
votních služeb na území Králové-
hradeckého kraje. Žádosti mohli 
podávat do začátku června, na vy-
placení stipendií má fond připra-
veno 5,6 milionu korun.

Zdravotnický nadační fond 
Královéhradeckého kraje vypla-
tí stipendium studentům, kteří 
po  absolvování lékařské fakulty 
nastoupí do specializačního vzdě-
lávání v některém ze 14 vybraných 
nejpotřebnějších oborů. Studenti 
se zavazují pracovat na  akredito-
vaném pracovišti poskytovatele 
zdravotních služeb na  území Krá-
lovéhradeckého kraje ve zvoleném 
oboru po dobu stanovenou vyhlá-
šeným stipendijním programem, 
a to 48 měsíců ode dne vzniku pra-

covního poměru podle uzavřené 
pracovní smlouvy nepřetržitě.

Student šestého ročníku může 
získat stipendium ve výši 150 tisíc 

korun, pokud bude po dokončení 
studia zařazen do  specializační-
ho vzdělávání v  oborech: vnitřní 
lékařství, pediatrie, anesteziologie 
a  intenzivní medicína, gyneko-
logie a  porodnictví a  radiologie 
a zobrazovací metody. 

Částku 100 tisíc korun vypla-
tí zdravotnický nadační fond 
medikovi, který bude po  dokon-
čení studia zařazen do  speciali-
začního vzdělávání v  oborech: 
psychiatrie, neurologie, radiační 
či klinická onkologie, chirurgie, 
pneumologie a  ftizeologie, geri-
atrie, kardiologie a  klinická bio-
chemie. |

eDItorIal
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z DoPravY 

„Se zástupci dopravců jsme měli první setkání, kde 
jsme si vyjasnili naše požadavky před zasláním 
podkladů pro podání takzvaných indikativních 
nabídek. Klademe důraz především na poměr ceny 
a kvality nabízených služeb. Vyšší kvalita cestování 
je ale nemalou měrou podmíněna modernizací želez-
niční sítě ze strany státu, o kterou trvale usilujeme 
a vedeme četná jednání s ministerstvem dopravy. 
Při výběru dopravců je pro mne podstatné zajistit železniční dopravu 
na další období přinejmenším ve stávajícím rozsahu a pracovat na jejím 
smysluplném rozvoji za daných fi nančních i technických možností.“   

Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy

Kraj připravuje výběr drážních dopravců
Od  celostátní změny jízdních 

řádů v  prosinci 2021 bude veřej-
ná drážní osobní doprava v  Krá-
lovéhradeckém kraji zajištěna 
podle nových smluv, a to na dobu 
následujících deseti let. Výběr 
nových dopravců připraví vyjed-
návací tým pod vedením prvního 
náměstka hejtmana Martina Čer-
víčka. 

Po úspěšně zvládnutém tendru 
na  autobusové dopravce, který je 
s  maximální cenou 7,7 miliardy 
korun nejdražší veřejnou zakáz-
ku v  historii Královéhradeckého 
kraje, leží před krajskou samo-
správou další velký úkol v oblasti 
veřejné dopravy – zajištění pro-
vozu železniční dopravy na  dal-
ších deset let. Se zájemci o  po-

skytování této veřejné služby již 
vede Královéhradecký kraj přímá 
jednání.

Železniční dopravce chce kraj 
vybrat cestou tzv. přímého zadá-

Veřejná doprava se vrátila do běžného provozu 
Veřejná doprava v  Královéhra-

deckém kraji se v  sobotu 23. 5. 
plně vrátila do  normálu. Králo-
véhradecký kraj tak zareagoval 
na  ukončení nouzového stavu, 
a především na poslední vlnu roz-
volňování vládních opatření proti 
šíření onemocnění COVID-19, kam 
spadá i obnovení školní docházky. 

V  sobotu 23. 5. byl plně obnoven 
běžný provoz vlaků a autobusů, a to 
včetně školních spojů. Oblíbené cyk-
lobusy vyrazily podle plánu v obvyk-
lém termínu, letos v sobotu 30. 5.

„Postupným obnovováním do-
časně omezených spojů jsme reago-
vali na vlny rozvolňování vládních 
opatření a  samozřejmě také na  re-
gionální specifi ka, jako bylo ob-
novení výroby v  průmyslové zóně 
na Rychnovsku, kde je zaměstnáno 
na  12 tisíc osob z  širokého okolí. 
Zareagovali jsme také na  otevření 
škol, ubytovacích zařízení, hradů, 
zámků a  dalších turistických láka-
del,“ řekl první náměstek hejtmana 
Martin Červíček odpovědný za  ob-
last dopravy.

V  letošním rozpočtu kraje je 
na úhradu prokazatelné ztráty au-
tobusových dopravců schváleno 
417 milionů korun a  465 milionů 

korun v případě železniční dopra-
vy. V  průběhu uplynulých měsíců 
mělo zásadní dopad na  systém 
veřejné dopravy postupné přijí-
mání krizových opatření Vládou 
ČR k ochraně zdraví pro zamezení 
šíření onemocnění COVID-19 způ-
sobeného novým koronavirem 
SARS-CoV-2.

„Průběžně přijímaná opat-
ření znamenala citelný odliv 
cestujících. Tento výpadek byl 
způsoben například přerušením 
školní dojížďky, snížením zájmu 
o přepravu ve volném čase a také 
opatřeními přijatými k  ochraně 
řidičů a  cestujících, kdy se ně-
kolik týdnů nevybíralo jízdné. 
Královéhradecký kraj také při-
spíval dopravcům na  ochranné 
prostředky a dezinfekci. Z těchto 
důvodu budeme muset najít pro-
středky k pokrytí neplánovaných 
vícenákladů,“ vysvětlil náměstek 
Martin Červíček.

V  následujících dnech a  týd-
nech bude zásadní opět přesvědčit 
veřejnost k  využívání veřejné do-
pravy, které je za  dodržení všech 
nastavených pravidel bezpečné. 
Pomoci s tím má i kampaň „Jedeme 
opět naplno“, jež bude zhruba půl 

roku propagovat veřejnou dopravu 
na  sociálních sítích. Představí ve-
řejnosti všechny výhody cestování 

ní, a  za  tímto účelem oslovil 31 
společností. Zájem o  provozo-
vání osobní železniční dopravy 
na  jeho území od  prosince 2021 
projevilo šest z nich.

Královéhradecký kraj nyní ob-
jednává téměř šest milionů vla-
kokilometrů ročně. Pro výběr do-
pravců na  nové desetileté období 
rozdělil své území do pěti oblastí. 
O  každou z  nich projevili zájem 
minimálně tři dopravci.

„V  lednu jsme dokončili auto-
busový tendr a jsme tak aktuálně 
jedním ze čtyř krajů ČR, které už 
mají pro další roky smluvně zajiš-
těnou veřejnou linkovou dopravu. 
Věřím, že i vlakový tendr úspěšně 
dotáhneme do konce v tomto vo-
lebním období a  připravíme no-
vému vedení vše tak, aby mohlo 
budoucí smlouvy ihned podepsat, 
nebo případně ještě upravit dle 
vlastní zodpovědnosti,“ uzavřel 
náměstek Martin Červíček. |

autobusy a  vlaky do  zaměstnání, 
za  kulturou nebo při provozování 
turistiky a cykloturistiky. |

#jedemeopetnaplno   #podporsvujspoj

Vlaky a autobusy se vrací do plného provozu. 

Cestujte s námi do zaměstnání, do školy, 

na nákupy, za zábavou a turistikou. 

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IREDO 491 580 333

JEDEME OPĚT NAPLNO
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Navštivte přírodní krásy Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj je známý 

mnoha přírodními památkami 
i úkazy, které každoročně obdivují 
statisíce domácích i zahraničních 
návštěvníků. Mezi ty nejznámější 
patří jednoznačně Krkonoše spo-
lečně s  nejvyšší horou Sněžkou, 
či fascinující skalní labyrinty 
na Broumovsku a v Českém ráji. 

Krkonoše
Hřeben našich nejvyšších hor 

se táhne podél česko-polské hra-
nice v  délce 35 kilometrů. Nejvyš-
ší horu Sněžku (1603 m. n. m.) lze 
navštívit buď kabinkovou lanov-
kou z Pece pod Sněžkou, nebo pěší 
túrou po četných turistických tra-
sách.

Jednou z  nejkrásnějších turis-
tických tras v  Krkonoších je Cesta 
česko-polského přátelství, která 
vede po  nejvyšších úsecích krko-

nošských hřebenů. Jinými navště-
vovanými místy jsou také pramen 
řeky Labe či Pančavský vodopád. 
Pro své jedinečné přírodní bohat-
ství byly Krkonoše v  roce 1963 vy-
hlášeny prvním českým národním 
parkem.

Unikátní skalní labyrinty
Návštěva pískovcových skal-

ních měst je jedinečným zážitkem 
pro malé i  velké turisty. Pojem 
„skalní město“ dobře pochopíte 
teprve tehdy, když budete stát pod 
vysokými skalními věžemi připo-
mínajícími výškové budovy. 

Tyto krásné přírodní scenérie 
jsou dotvářeny bizarními skalními 
útvary, jimž lidé dávali různá jmé-
na. Na území našeho kraje můžete 
navštívit Adršpašsko-teplické ská-
ly, stolovou horu Ostaš, Broumov-
ské stěny či Prachovské skály. 

PoDPorUjeme

„V Královéhradeckém kraji je krásně a to potvrzuje 
i fakt, že jsme loni získali ocenění Nejlepší místo 
pro život. Lidé v této hektické době potřebují odpo-
čívat, nabírat energii, a to u nás určitě naleznou. 
Jsme kraj, který se může pyšnit nádhernou příro-
dou, zajímavými místy pro turistiku či moderními 
centry průmyslu a obchodu. Byl bych rád, kdyby 
v koronavirové době trávili lidé spíše dovolenou 
v Čechách a necestovali do zahraničí. Otevírá 
se nám všem příležitost poznat všechny přírodní krásy a podpořit tak 
domácí cestovní ruch.“                  

Pavel Hečko radní pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Vzhledem k  turistické vytíže-
nosti těchto vzácných území je 
nejlepší přijet na  místo mimo 
hlavní sezonu. 

Podél řeky Orlice
Řeka Orlice dala jméno Orlic-

kým horám, jejichž nejvyšším 
vrcholem je Velká Deštná (1115 m 
n. m.). Na své cestě z hor si řeka Di-
voká Orlice proráží cestu údolím, 
zvaným Zemská brána. Odtud vede 
údolím turistická trasa s naučnou 
stezkou. 

Přesuneme-li se po  proudu 
o  trochu dál, můžete se vydat 
na nenáročné putování hlubokým 
údolím řeky Orlice od hradu k hra-
du, tedy z  Litic nad Orlicí do  Pot-
štejna. Dále řeka přirozeně mean-
druje Přírodním parkem Orlice až 
do Hradce Králové, kde se její vody 
slévají s řekou Labe. 

Hradecké městské lesy
Lesy jsou v  majetku města již 

od  začátku 14. století a  jsou vý-

znamnou rekreační lokalitou pro 
obyvatele i návštěvníky města.

Hradecké lesy se rozléhají na 
ploše 3800 hektarů. Najdete zde 
velké množství turistických a  na-
učných stezek, cyklotras, hipotras, 
krytá ohniště, Mazurovu chalupu 
s  občerstvením, rybníky a  nádrže 
a  množství informačních tabulí 
o  rekreační, hospodářské a  ekolo-
gické funkci lesa. 

Safari Park Dvůr Králové 
– Afrika v srdci Evropy

Samotný název již napovídá, 
že při návštěvě zdejší zoo se bu-
dete cítit jako v  pravém africkém 
safari. V  královédvorské zoo mů-
žete spatřit množství velkých af-
rických zvířat, které jinde neuvi-
díte. Zážitkem je třeba Lví safari, 
kde lvy pozorujete za  okny svého 
automobilu. Pokud byste si přá-
li strávit ve  zdejším safari více 
času, můžete se stylově ubytovat 
ve  zdejším Safarikempu. Safari 
Park vás jistě učaruje. |

Adršpašské skalní město (Gerald Blondy)

Sněžka (Jan Špelda) Zemská brána (Jan Špelda)
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Kvalita vlakové dopravy neznamená jen pohodlné vlaky, ale také adekvátní nástupiště. 
Peron v České Skalici nechala Správa železnic v minulosti vysypat jemným štěrkem, 
což není komfortní zejména pro osoby s omezenou pohyblivostí. Za zlepšení povrchu se 
přimlouval i první náměstek hejtmana Martin Červíček, odpovědný za oblast dopravy, 
který nádraží osobně navštívil. 

Pevnost Dobrošov se proměnila ve staveniště. Kraj zde za 94 milionů korun vybuduje 
do příštího roku nové expozice i moderní bezbariérové návštěvnické centrum se sociálním, 
technickým a technologickým zázemím pevnosti. Postup prací přijela zkontrolovat 
náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová (na snímku vpravo). 

V polovině května navštívil Královéhradecký kraj ministr zahraničí České republiky 
Tomáš Petříček.  Spolu s hejtmanem Jiřím Štěpánem zavítal do TECHNOLOGICKÉHO 
CENTRA Hradec Králové. Sídlí zde společnost TriLab, která vyvinula levný a masově 
vyrobitelný štít vhodný pro ochranu před koronavirem. 

FOTOGRAFICKy

Královéhradecký kraj nakoupil do náchodské nemocnice za téměř šest milionů korun 
jedenáct plicních ventilátorů. První čtyři z nich dorazily už na konci května, přebíral je 
tam i náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar (na snímku vlevo). 

Osmadvacáté zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se na začátku května 
mimořádně uskutečnilo v sále společenského domu Adalbertinum v Hradci Králové. 
Krajský úřad přistoupil ke změně jednacích prostorů z důvodu bezpečnostních opatření 
kvůli šíření koronaviru.  

Královéhradecký kraj obdržel od Leteckých veteránů Hradec Králové pamětní medaili 
nazvanou 75 let míru, kterou spolek vydal k 75. výročí konce druhé světové války. Spolu 
s krajem ocenění dostalo také Krajské vojenské velitelství Armády ČR, Statutární město 
Hradec Králové a další vybrané osobnosti a instituce.
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Online výuka mění školy    
Královéhradecký kraj v  době 

uzavření škol přišel s nabídkou po-
moci pedagogům všech typů škol 
v  oblasti online vzdělávání, a  to 
prostřednictvím webových stránek 
ŠKOLY SOBĚ. Tato iniciativa však 
nekončí, kraj ji plánuje dále rozví-
jet a  školy v  používání online ná-
strojů vyučování podporovat.

Iniciativa ŠKOLY SOBĚ bude mít 
svůj význam i po skončení korona-
krize. Kraj chce této situace využít 
jako šance na změnu způsobu vzdě-
lávání a  maximálně podpořit to, 
na co se školy během pandemie mu-
sely adaptovat, tj. využívání online 
nástrojů a  jednotné komunikační 
platformy jako usnadnění přístu-
pu ke vzdělávání. Na stránky ŠKOLY 
SOBĚ bude dále umisťovat výukové 
materiály, odstartuje fórum pro sdí-
lení zkušeností učitelů a uskuteční 
další webináře. Dále chce spolupra-
covat se všemi zřizovateli v dovyba-
vení škol potřebnou technikou. 

„Nemůžeme se spoléhat na  to, 
že všechno bude jako dříve. Oblast 
vzdělávání se nám mění a  chceme  
tuto skutečnost využít. Stále jsou 

mezi řediteli a učiteli tací, kteří po-
třebu necítí a online výuku si před-
stavují tak, že dětem pošlou e-maily 
s  úkoly nebo je jednou týdně kon-
taktují přes Bakaláře. Setkala jsem 
se i s tím, že v rámci jedné školy vy-
užívali i  několika komunikačních 
cest. Máme před sebou velký úkol. 
V  motivaci učitelů nesmíme pře-
stat, aby věděli, jak se s  případnou 
opakovanou situací vyrovnat. Vir-
tuální prostředí je jiné a  řada škol 
a učitelů měla a má obavy do toho-
to světa vstoupit. Proto se stránky 
ŠKOLY SOBĚ neuzavírají,“ doplňuje 
náměstkyně pro školství Martina 

Berdychová, která chce v  příštích 
dnech ocenit školy, které přistoupi-
ly inovativně k  online vzdělávání, 
využily podpory Královéhradecké-
ho kraje nebo se například radily 
s  jinou školou a  problémů se ne-
zalekly. Zájemci o odběr novinek 
se mohou registrovat na webu na 
skolysobe.cz. Každý týden tak obdrží 
e-mailem newsletter s informacemi, 
co se událo a co zajímavého se chystá.

„Ukážeme tak na dobré případy 
z praxe, a tím inspirujeme i ostatní 
školy. Ty, které do rozjetého rychlí-

ku naskočily, už mají velký náskok. 
Chceme, aby všechny děti měly rov-
né podmínky pro vzdělávání, srov-
natelné možnosti a  hlavně, aby je 
učení bavilo,“ uzavírá hodnocení 
krajské iniciativy Berdychová.

Kraj ocení i lektory, kteří v době 
krize nebyli lhostejní, pomáhali 
školám s  online výukou a  reali-
zovali  webináře. Velké díky patří 
řediteli Langovi z  hradecké školy 
aplikované kybernetiky, panu Špil-
kovi z Gymnázia Boženy Němcové 
a  bratrům Šaršonovým, hořickým 
podnikatelům v  oblasti IT, kteří 
pomohli se zavedením Microsoft 
Teams v  několika školách na  Ho-
řicku. Poděkování patří samozřej-
mě pracovníkům odboru školství 
Královéhradeckého kraje.

„Přála bych si, aby se učitelé 
nebáli udělat krok do  online svě-
ta. Nebudou v  tom sami, neztratí 
se. Určitě jim pomůžeme a  předá-
me zkušenosti. Jsme přece ŠKOLY 
SOBĚ,“ vysvětluje podporu kraje 
náměstkyně Martina Berdychová. |

Všechny krajské školy loni 
hospodařily v černých číslech

V  zisku skončilo za  rok 2019 
celkem 69 krajských příspěvko-
vých organizací v oblasti školství, 
zbylé tři skončily s  vyrovnaným 
výsledkem. Většinu z  celkové-
ho zisku ve  výši přes 15 milionů 
korun převede Královéhradecký 
kraj do  rezervního fondu, menší 
část půjde do fondu odměn.

„Nejlepších hospodářských vý-
sledků dosáhly SPŠ Otty Wichter-
leho v  Hronově, SŠ Gastronomie 
a Služeb v Trutnově a Střední ško-
la služeb, obchodu a gastronomie 
v  Hradci Králové. Ušetřené pro-
středky použijí školy na svůj další 
rozvoj. Například hradecká střed-
ní škola plánuje na  letošní rok 
rekonstrukci a  výměnu nábytku 
v  kabinetech,“ říká náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za oblast školství.

Nejen střední školy ale dosa-
hují dobrého výsledku. Téměř 
600 tisíc ušetřila hradecká školní 
jídelna, která na  rok 2020 plánu-
je velkou rekonstrukci spolufi-
nancovanou z  evropských fon-
dů. Akce se skládá z  kompletní 
výměny oken, zateplení pláště 
a střechy, vybudování klimatizace 
a přístavby vstupní haly s poklad-
nami.

Kromě středních a  vyšších 
odborných škol zřizuje Králové-
hradecký kraj také speciální ma-
teřské a  základní školy, dětské 
domovy, domov mládeže, školní 
jídelnu, pedagogicko-psycholo-
gickou poradnu, základní a  ma-
teřskou školu při Fakultní nemoc-
nici Hradec Králové a  základní 
a  mateřskou školu při dětské lé-
čebně v Janských Lázních.  |

Školy mají zájem o vizualizéry, kraj je 
získá pomocí dárcovského programu

Královéhradecký kraj získá fi-
nanční dar ve výši 400 tisíc korun 
z  Dárcovského programu firmy 
ČEPS. Finanční prostředky určené 
k  podpoře krajů v  boji s  onemoc-
něním COVID-19 pomohou s náku-
pem výpočetní techniky do  škol-
ských zařízení kraje i  dalších 
potřeb spojených s online výukou 
a s vyučováním z domova.

„Školy potřebují vybavení 
na  realizaci online výuky nejen 
pro učitele, ale i  pro žáky. Ze stra-
ny škol jsme zaznamenali zájem 
o  vizualizéry,, které slouží ke  sní-
mání obrazu ve  fyzické podobě 
a  převádí je do  digitální podoby. 
Za  peníze získané z  dárcovského 
programu bychom pořídili přes 
padesát kusů těchto zařízení a tím 
vyhovíme zhruba osmdesáti pro-
centům požadavků škol, které mají 
velký zájem o  tyto přístroje,“ říká 
náměstkyně hejtmana Martina 

Berdychová odpovědná za  krajské 
školství.

Vizualizér dokáže nasnímat fot-
ku, list papíru s  textem, předměty 
a mnohé další a převést je do digi-
tální podoby. Pokud se vizualizér 
připojí k  počítači, dokáže obraz 
z papíru promítnout na další digi-
tální plochy jako například na dal-
ší monitory nebo interaktivní ta-
buli. Z těchto důvodů se nejčastěji 
využívá při přednáškách a prezen-
tacích. Obraz sejmutý vizualizérem 
lze v  digitální podobě dále upra-
vovat prostřednictvím vhodného 
softwaru. Školská zařízení Králové-
hradeckého kraje dostanou vizua-
lizéry během června.  |

„Iniciativa ŠKOLY SOBĚ vznikla proto, aby pomohla 
ředitelům a učitelům s online výukou v době uzavření 
škol. Měli jsme tým lektorů, pořádali webináře, nabízeli 
pomoc přes e-mail i  telefon. Úzce jsme spolupracovali 
s odbory školství jednotlivých obcí s rozšířenou působ-
ností, zástupci místních akčních plánů a každý týden 
pravidelně konzultovali, co se v regionu děje a jak která 
škola přistoupila k online vzdělávání. Mapovali jsme, 
ve které škole chybí technika, kde mají  problémy s internetovým připojením, 
a pomohli, když doma děti neměly potřebné technické vybavení.“                      
                                           Martina Berdychová, náměstkyně pro školství a kulturu 
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Kraj pořídil ochranné pomůcky za téměř 59 milionů korun
Královéhradecký kraj pokra-

čuje v  nakupování ochranných 
pomůcek pro boj s  koronavirem. 
Během května se mu podařilo 

Nouzový stav už stál rozpočty sociálních služeb více jak 
41 milionů korun 

Opatření v  souvislosti s  epide-
mií COVID-19 měla dopad na  roz-
počty sociálních služeb, kterým 
od  počátku nouzového stavu 
do  dubna chybí více jak 41 milio-
nů korun. Tuto situaci způsobily 
například materiálové a personál-
ní vícenáklady, snížení kapacity 
pobytových služeb či odměny pra-
covníkům. 

Kvůli omezení příjmu nových 
klientů a  kvůli přijetí opatření 

k  vytvoření rezervy 10 % kapacit 
byly kapacity v  pobytových služ-
bách v  dubnu vytíženy přibližně 
na  95 %. V  současné době pobyto-
vá zařízení izolují uživatele, kteří 
přichází ze zdravotnického zaříze-
ní nebo jsou nově přijati. „Z  prů-
zkumu jednotlivých zařízení nám 
vyplývá, že poskytovatelé budou 
muset pro zajištění bezpečného 
provozu sociálních služeb snížit 
kapacitu přibližně o 6 %, což přine-

se další ekonomické ztráty,“ dopl-
nil náměstek Vladimír Derner.

Většinu nákladů a  ztrát spoje-
ných s  epidemií COVID-19 by měl 
kompenzovat nový dotační pro-
gram ministerstva práce a  sociál-
ních věcí. 

„Rada zároveň vzala na  vědomí 
schodek rozpočtu na  financování 
sociálních služeb ve výši 35 milionů 
korun, který ale nesouvisí s dopady 
epidemie COVID-19. Tuto částku bu-
deme řešit v rámci příští rozpočtové 
změny,“ řekl náměstek Derner. |

„Příznivý vývoj epidemie koronaviru v našem kraji i celé 
republice vede k uvolňování opatření proti šíření nákazy. 
S koncem nouzového stavu skončilo také centrální 
zásobování od státu. Musíme být připraveni reagovat 
okamžitě na jakýkoliv vývoj situace. Proto nyní vytváří-
me rezervy, se kterými budeme v případě potřeby moci 
saturovat kriticky ohrožená a potřebná místa.“ 

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje 

Na mostu v Nechanicích platí omezení
Až do  plánované rekonstrukce 

budou na  mostě evidenční číslo 
323-007 v Nechanicích platit ome-
zení pro motoristy. Rychlost se 
od  května snížila na  30 kilomet-
rů v  hodině a  začala platit úprava 
přednosti v jízdě. Zatížitelnost pro 
běžný provoz je 19 tun.

Most se nachází na  silnici 
II/323 a spojuje Nechanice a Sta-

ré Nechanice. I  po  úpravách 
zůstane jeho vozovka obou-
směrná. Autobusová doprava 
nebyla nijak omezena, stejně 
jako průjezd vozidel integro-
vaného záchranného systému. 
Královéhradecký kraj již připra-
vuje projektovou dokumentaci 
na  nový most, jeho stavba by 
měla začít do dvou let. |

„Současná koronavirová epidemie si vyžádala významná 
hygienická opatření ve všech sociálních zařízeních. 
Museli jsme předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, nakupovat další ochranné pomůcky. 
Zvýšili jsme mzdové výdaje především na příplatky a přes-
časy stávajícím zaměstnancům, dále došlo ke snížení 
tržeb u poskytovatelů a podobně. Bylo jasné, že to bude 
mít dopad do jejich rozpočtů. Od začátku nouzového 
stavu do dubna se jedná o celkovou částku 41,4 milionu korun.“   

Vladimír Derner, náměstek pro oblast sociálních věcí

zajistit více jak 309 tisíc respirá-
torů a  481 tisíc ústenek. Pořídil 
i  několik desítek bezkontakt-
ních teploměrů a  oxymetrů. Kraj 
za ochranné pomůcky zatím utra-
til z vlastních zdrojů téměř 58 mi-
lionů korun. 

Královéhradecký kraj měl 
ke  konci května v  zásobě 100 tisíc 
respirátorů, 15 tisíc litrů dezin-
fekce, 60 tisíc ústenek a  100 tisíc 
ochranných plášťů pro zdravotnic-

kou záchrannou službu, nemocni-
ce i pro sociální služby.

Dále celkem kraj už obdržel 
nebo nakoupil více jak 2,1 milionu 
ústenek, 558 tisíc respirátorů, 413,6 
tisíce ochranných rukavic, 44,2 tisí-
ce ochranných brýlí, 83 tisíc návle-
ků na boty, 105 tisíc plášťů, 16 tisíc 
obličejových štítů a  přes 39 tisíc 
ochranných obleků. Kraj také na-
koupil přes 98 tisíc litrů dezinfekce 
Anti-COVID. |

Přihlaste se do 
soutěže Stavba roku 

Zajímavé stavby všech kategorií 
mohou jejich investoři, stavitelé 
i projektanti do 24. června přihla-
šovat do soutěže Stavba roku 2020 
Královéhradeckého kraje. Výsledky 
17. ročníku pořadatelé slavnostně 
vyhlásí koncem roku. Více infor-
mací najdete na www.kr-kralove-
hradecky.cz. |
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Krajští zastupitelé schválili dotace pro regionální rozvoj, 
životní prostředí a zemědělství 

Zastupitelstvo Královéhradecké-
ho kraje schválilo poskytnutí dotací 
žadatelům v  oblasti regionálního 
rozvoje, životního prostředí a země-
dělství. O  těchto dotacích měli kraj-
ští zastupitelé jednat už v  březnu – 
z důvodu epidemie koronaviru bylo 
ale zasedání odloženo. Zastupitelé 
rovněž schválili vyhlášení dalších 
dotačních programů. 

V oblasti regionálního rozvoje za-
stupitelé schválili rozdělení 17,3 mili-
onu korun mezi 161 žadatelů v šesti 
dotačních programech:
• obnova hasičské techniky pro 

obce s JPO (2 miliony korun mezi 
dvě obce)

• podpora svazků obcí (2,5 milionu 
korun mezi 34 žadatelů)

• pořízení územních plánů zpra-
covaných v  souladu s  metodikou 
MINIS (1,2 milionu korun mezi 13 
obcí)

• podpora provozu prodejen 
na  venkově (3,2 milionu korun 

mezi 76 obcí = 100 % všech žada-
telů)

• podpora JPO II a JPO III zřízených 
obcí v  Královéhradeckém kra-
ji (350 tisíc korun mezi 22 obcí 
na  pořízení řidičských průkazů 
skupiny C pro dobrovolné hasiče)

• program obnovy místních částí 
obcí (8 milionů korun mezi 14 
měst, které mají místní části ven-
kovského charakteru)
V oblasti životního prostředí a ze-

mědělství zastupitelé schválili rozdě-
lení 4,5 milionu korun mezi 35 žada-
telů v pěti dotačních programech:
• opatření k zadržování vody v kra-

jině (300 tisíc korun mezi čtyři ža-
datele)

• ochrana přírody a krajiny (400 ti-
síc korun mezi tři žadatele)

• včelařství (1,1 milionu korun mezi 
čtyři okresní organizace Českého 
svazu včelařů)

• propagace zemědělství a  místní 
produkce (335 tisíc korun mezi 

čtyři žadatele)
• environmentální vzdělávání, vý-

chova a osvěta (2,4 milionu korun 
mezi 20 příjemců)
Zastupitelé rozhodli také o vyhlá-

šení čtyř dotačních programů v  ob-
lasti regionální rozvoje, pro které je 
celkově alokováno 19 milionů korun.
• zvýšení akceschopnosti JPO zři-

zovaných obcemi v  Královéhra-
deckém kraji – kofinancování 
nákupu dopravních automobilů 
a  výstavby hasičských zbrojnic 
(alokováno 13,5 milionu korun)

• rozvoj a  budování dálkových 
a  na  ně navazujících cyklotras 
(alokováno 2,5 milionu korun)

• novinka – kreativní vouchery 
(alokován milion korun) – do-
tační program určený pro drob-
né podnikatele v kulturní oblasti

• novinka – chytrá řešení v  regi-
onu Královéhradeckého kraje 
(alokovány 2 miliony korun) 
– dotační program doplňující 
koncepci Královéhradeckého 
kraje jako chytrého regionu pro 
obce a další instituce pro tvorbu 
vlastní chytré koncepce a  pro 
její realizaci
Všechny aktuálně vypsané do-

tační programy naleznete na kraj-
ském dotačním portálu dotace.kr-
-kralovehradecky.cz.  |

Náchodská stavebka se dočká rekonstrukce
Radní Královéhradeckého kraje 

schválili výsledek veřejné zakáz-
ky a  vybrali dodavatele na  rekon-
strukci střední průmyslové školy 
stavební v  Náchodě. Dodavatelem 
zakázky s  nabídkovou cenou 20,5 
milionu korun je firma CE-ING se 
sídlem v  Horních Rybnících. Re-
konstrukce náchodské školy bude 
hotová v listopadu 2020.

Stavební úpravy se týkají hlavní 
budovy Střední průmyslové školy 

stavební a  Obchodní akademie ar-
chitekta Jana Letzela v Náchodě. 

Královéhradecký kraj zveřejnil 
výběrové řízení v březnu 2020 s nej-
výše přípustnou hodnotou veřejné 
zakázky 26 647 268 korun bez DPH. 
V rámci zjednodušeného podlimit-
ního řízení kraj obdržel tři nabídky.

Náchodskou Střední průmys-
lovou školu stavební a  Obchodní 
akademii navštěvuje v  letošním 
školním roce 360 žáků. Škola ucha-

„Dotační programy jsou vždy vytvářeny na základě komu-
nikace s regionem – chceme podporovat rozvoj a fungová-
ní venkova – od hasičů, přes myslivce, sportovní a zájmové 
organizace – činnost těchto spolků je pro dění v obci vždy 
zásadní. A pokud chceme být i nadále dobrým místem pro 
život, budeme tyto aktivity i nadále podporovat.“  

Pavel Hečko, radní pro regionální rozvoj

„Kompletně provedeme novou elektroinstalaci a montáž 
rozvodů vody a kanalizace, v místnostech s novými dis-
pozicemi částečně rozvedeme ústřední topení. Stavební 
úpravy se týkají i všech stávajících sociálních zařízení, 
ve kterých dojde i na drobné úpravy podle požadavků 
na praktičnost. Také do školy pořídíme nový výtah.“ 

Václav Řehoř, radní odpovědný za oblast investic

zečům o studium nabízí tyto obory: 
informační technologie, klempíř, 
stavební provoz, stavebnictví, tesař, 

montér suchých staveb, zedník, po-
krývač, malíř a  lakýrník, obchodní 
akademii, technické lyceum.  |

Nálezci železné sekery na Jičínsku patří odměna
Královéhradecký kraj vyplatí 

odměnu 60 tisíc korun nálezci tak-
zvané „ptačí sekery“ (na  snímku 
vpravo), kterou objevil na Jičínsku. 
Unikátní nález je zcela ojedinělý 
nejen v národním, ale i ve středoev-
ropském měřítku, vyrobený na na-
šem území mezi 9. a 10. stoletím.

Železná hlavice sekery je 
dlouhá 10,5 centimetru. Obě 

strany čepele bohatě zdobí vy-
obrazení ptáčků, hvězd a  kříže. 
Výzdoba je provedena tauzií 
a  plátováním, což je na  raně 
středověkých sekerách poměr-
ně výjimečné.

„Nálezy seker jsou na  našem 
území poměrně bohatě zastou-

peny, ale v  případě této sekery 
z  území Bašnice se v  kombinaci 
jejího miniaturního provedení 
a výzdoby jedná o zcela ojedině-
lý nález, a  to nejen v  národním, 
ale i ve středoevropském kontex-
tu,“ uvedla náměstkyně Berdy-
chová.  |
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PŘÍSPĚVKy OPOZICE

S nadhledem a odborně
Hnutí ANO předložilo v  květnu 

hejtmanovi Královéhradeckého 
kraje návrh na  vznik tzv. Krajské 
ekonomické rady (KER). Jde o  ob-
dobu celostátního NERVu, kte-
rý vznikl už při krizi v  roce 2009 
a nyní jeho činnost vláda obnovila. 
Do  KERu budou moci nominovat 
dva své odborníky všechny strany, 
které byly zvoleny do  současného 
zastupitelstva. KER bude působit 

jako expertní poradní orgán hejt-
mana a členství v něm bude nepla-
cené. Na  podzim nás totiž čekají 
volby a je zcela reálné, že už v říjnu 
kraj povede zcela jiná koalice než 
doposud. V  případě takové změny 
je právě KER nástrojem, který zajis-
tí kontinuitu v rozpočtové politice 
kraje. KER bude dávat vedení kraje 
doporučení, jaký postup považuje 
za  optimální a  dlouhodobě udrži-

Z REGIONU

Nová přírodní učebna bude sloužit dětem 
Centrum PROINTEPO si k 25. výro-

čí svého založení nadělilo Přírodní 
učebnu. Udělalo tím radost dětem 
a  žákům, kteří se díky tomu budou 
moci učit také venku v přírodě.

Originální venkovní učebna 
environmentální výchovy, která 
vznikla podle studie architekta Ota-
kara Chocholy, umožní přenesení 
výuky do  reálného prostředí. Děti 
tak budou moci mnohem lépe a při-
rozeněji vnímat zákonitosti přírody.

Učebna je konstruovaná jako 
přírodní dřevěná pergola se zele-
nými stěnami a  zelenou střechou. 
Její součástí jsou také retenční 
nádrže na  zachytávání dešťové 

vody a  vyvýšené výukové záhony. 
Učebna je sama o sobě jedním vel-
kým výukovým přírodním prvkem 
a  navíc dotváří celkový charakter 
zahrady, kde již v minulosti vznikla 
naučná bylinná stezka. Ta je stejně 
jako venkovní učebna bezbariéro-
vá a přizpůsobená dětem a žákům 
s tělesným a kombinovaným posti-
žením.

Celkové náklady na  výstavbu 
přírodní učebny byly téměř mili-
on korun. Projekt je z největší části 
financován Státním fondem ži-
votního prostředí České republiky. 
Na kofinancování výstavby se podí-
lel také Královéhradecký kraj.  |

telný. Dodržení 
předem stanove-
né koncepce je 
zásadní pro co 
nejrychlejší pře-
konání současné 
krizové situace. 

„Polit ikaření 
musí jít stranou. 
Ve  hře je budoucnosti kraje a  lidí, 
kteří v  něm žijí. Musíme táhnout 

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.

Hradecký pohár vína se uskuteční v hotelu Černigov  
Čtrnáctý ročník mezinárodní 

soutěže vín Hradecký pohár vína 
– Vinum Gradecense se uskuteční  
11. a  12. června v  Kongresovém sále 
Hotelu Černigov. Členy odborných 
hodnotících komisí budou pouze 
zkušení degustátoři s  platnými de-
gustátorskými zkouškami, resp. od-
borníci s mezinárodní působností.

Soutěžit se bude o: nejlepší ko-
lekci vín, celkový šampion soutěže, 
šampion bílých vín, šampion čer-
vených vín, cena pro nejlepší šu-
mivé víno a cena pro nejlepší víno 
vinařské oblasti Čechy.

Prezentace zúčastněných vín, je-
jich producentů i dovozců se usku-

teční v pátek 12. června 2020 na akci, 
která bude splňovat nařízení vlády 
v souvislosti s aktuální koronaviro-
vou situací a  kde lze nakoupit ko-
lekce vítězných vín. Sledovat bude 
možné on-line přenos z hodnocení. 
Možná je také ochutnávka soutěž-
ních vzorků, a to v pátek 12. června 
od  14 hod. do  venkovních a  vnitř-
ních prostor hotelu Černigov, před-
prodej ve  vybraných vinotékách 
(počet účastníků omezen).

Slavnostní vyhlášení výsledků 
spojené s předáním cen se uskuteč-
ní v pátek 28. srpna na Svátku vína 
Na  soutoku v  Jiráskových sadech 
v Hradci Králové.  |

Jaromír Dědeček

za jeden provaz a ukázat, že i politi-
ci umějí pracovat, nejenom řečnit,“ 
řekl k  návrhu založit poradní tým 
odborníků kandidát na  hejtmana 
hnutí ANO Jaromír Dědeček. Jako 
zastupitelé za  tímto názorem sto-
jíme. Přesně v této době je totiž čas 
na  činy, nikoliv handrkování a  ža-
bomyší války. Krizi je potřeba řešit 
s nadhledem a odborně. |

Petr Sadovský, ANO 2011

PozvánkY na kUltUrnÍ akce

Máme otevřeno, zní z muzeí, knihoven a dalších institucí 
Muzea, galerie, knihovny, hvěz-

dárny a další instituce, které zřizu-
je Královéhradecký kraj, se vracejí 
k  životu. V  době karantény jejich 
pracovníci připravovali kulturní 
akce, výstavy či vzdělávací progra-
my pro školy na  rok 2020. Samo-
zřejmostí obnoveného provozu 
bude dodržování všech nutných 
hygienických pravidel, která jsou 
pro otevření kulturních institucí 
stanovena vládou. 

Muzeum Náchodska si v roce 2020 
připomíná čtyřsté výročí útěku české-
ho krále Friedricha Falckého z Čech. 
Král tehdy prchal přes Náchod, kde 
strávil poslední noc na  českém úze-
mí. Muzeum proto připravilo výstavu 

připomínající nejen tuto událost, ale 
na pozadí útěku „zimního krále“ rov-
něž přibližující každodennost obyva-
tel Náchodska, Policka a Broumovska 
v dobách třicetileté války, významné 
osobnosti a události té doby.

Benediktinský klášter v  Poli-
ci nad Metují v  sobotu 13. června  
v  10 hodin nabízí komentovanou 
prohlídku prostor benediktinského 
kláštera. Od  5. června zde začíná vý-
stava o benediktinských knihovnách.

Muzeum a  galerie Orlických hor 
v  Rychnově nad Kněžnou prodlou-
žilo výstavu Spolku přátel historie 
Vamberka ve  spolupráci s  Muzeem 
krajky Vamberk „Čechoslováci v boji 
za vlast“, která návštěvníkům přiblíží 

dokumenty, relikvie, osobní předmě-
ty a trojrozměrné plastikové modely 
bojové techniky z bojišť našich vojá-
ků ve druhé světové válce.

Regionální muzeum a galerie v Ji-
číně plánuje hlavní program sezony 
“Konírna čarokrajná“ Divadla bratří 
Formanů na začátek července.

Galerie moderního umění 
v  Hradci Králové nabídne až do  31. 
března 2021 své prostory pro dílo Da-
libora Bači nazvané „Za kulisou“. Jeho 
umělecký projekt zde ztvární tmavá 
a zvukově izolovaná komora, ve které 
bude umělec v průběhu devíti měsí-
ců trávit tři týdenní pobyty. V komoře 
vybavené pouze lůžkem a sociálním 
zařízením bude Dalibor Bača pobý-

vat oproštěn od  konzumace jídla 
i kontaktu s okolním světem.

Muzeum východních Čech 
v  Hradci Králové otevřelo výstavy 
„Uprostřed koruny české“ a  „Okolo 
Hradce aneb Hradečáci na  kole“. 
Obě výstavy můžou zájemci zhléd-
nout jak naživo, tak i  virtuálně. 
V dalších dnech muzeum zpřístup-
ní výstavu “Není obraz jako obraz 
– vybraní nakladatelé školních ob-
razů 19. a  20. století“, která potrvá 
do 16. srpna 2020. Znovu se také ote-
vře muzejní badatelna a  společen-
skovědní a přírodovědecká knihov-
na. Vedení muzea také připravuje 
novinku, vidět Hradec z  nové per-
spektivy, a to z kopule muzea.  |



10

Nemocnicím budou chybět peníze
Naše krajské 

nemocnice v  kri-
zové situaci ko-
ronavirové pan-
demie obstály 
skvěle. Doslova ze 
dne na den všech-
ny, včetně nejmenší ve  Dvoře Králo-
vé n. L., vyčlenily lůžka pro covidové 
pacienty, obratem zřídily odběrová 
centra a třídění pacientů, větší labo-
ratoře začaly testovat na COVID-19.

Všechna opatření včetně nákupu 
ochranných pomůcek zvýšila ná-
klady nemocnic, na  druhou stranu 
nemocnice musely na základě vlád-
ních opatření omezit plánovanou 
péči. K  úspoře nákladů ale nedošlo, 
protože nemocnice musely být v pl-
ném nasazení, zdravotníci nesměli 
čerpat ani dovolenou. 

Nemocnicím ale nyní hrozí, že 
budou vracet pojišťovnám stovky 

miliónů korun za  snížení výkonů. 
Tuto ztrátu nemůže saturovat kraj, 
který už nyní uvolnil pro nemoc-
nice 236 milionů Kč, ale musí dojít 
ke  změně úhradové vyhlášky, která 
výrazně zmírní sankce za  snížení 
výkonnosti. Bylo by alarmující, kdy-
by nemocnice za  rizikovou práci 
byly ještě finančně potrestány. 

Naše republika stále vydává 
na  zdravotnictví, jehož skvělá úro-
veň se v  současné krizi prokázala, 
necelých 8 % HDP oproti průměru 
EU, kde podíl činí 10 % .

Stát si musí co nejdříve uvě-
domit, že nestačí tleskat zdravot-
níkům za  jejich nasazení v  první 
linii, ale že musí zajistit finanční 
prostředky, aby nedošlo ke kolapsu 
nemocnic.   

Dana Kracíková, předsedkyně zdravotního 
výboru (STAN+VČ)

Z krize vyjdeme silnější a moudřejší 
Máme za  se-

bou nelehké ob-
dobí a  doufejme, 
že jsme překo-
nali to nejhorší. 
Přesto ještě ne-
máme vyhráno 
a čeká nás dlouhá a složitá cesta. 
Je třeba, abychom na jedné straně 
zůstali obezřetní, nepodceňovali 
ochranu svého zdraví, ale stejně 
tak, abychom se nenechali vtáh-
nout do  fakty nepodložené pa-
niky a  mediálního obchodu se 
strachem. 

Musíme se vrátit do našich ži-
votů a  ke  snaze obnovit prospe-
ritu naší zemi. V posledních mě-
sících jsme prokázali, že umíme 
v těžkých chvílích držet pospolu, 
pomáhat si a  nacházet řešení. 
Pro nadcházející období musí 
být prioritou nás všech, kteří 
působíme ve  veřejném životě, 
maximální podpora investiční-
ho rozvoje, oborů a  českých pro-
ducentů, kteří napomohou větší 
soběstačnosti a  zaměstnanost 

v našem regionu. 
Ze všech stran slýcháme „nic 

nebude jako dřív“, ale je to špat-
ně? Chceme, aby úplně všechno 
bylo jako dřív? Možná je prá-
vě nyní vhodný čas se zastavit, 
a  namísto konců hledat nové 
příležitosti a  začátky. Vše bude 
takové, jaké my sami budeme 
chtít a  jak o  to budeme každý 
sám usilovat.

Já se budu snažit být nadále 
v rámci svých krajských kompe-
tencí odpovědným hospodářem 
a v celorepublikové politice pod-
porovat naše regionální zájmy. 

Vám přeji hodně zdraví, sil 
a  úspěchu ve  všem, do  čeho se 
pustíte. Děkuji těm, kteří stáli 
v prvních liniích, ale i vám, kteří 
jste nebyli lhostejní, a všem kteří 
se i nadále chováte zodpovědně, 
a  tak umožňujete náš společný 
návrat k normálu.

 
Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje (ODS)

NáZORy ZASTUPITELů

Doba krize 
Všichni v  kra-

ji, tak jako celá 
republika, řeší 
opatření, naříze-
ní a  zákazy vlády 
na  základě vznik-
lé situace spojené 
s koronavirem. Snažíme se dodržo-
vat nastavená pravidla, i když nám 
také komplikují běžný denní chod 
– potí se nám brýle, zadýchává-
me se s  rouškou, nenavštěvujeme 
své známé, respektujeme prodejní 
dobu pro důchodce, vše desinfiku-
jeme atp. Ale i  přes tyto nepříjem-

nosti jsme prokázali velkou soudrž-
nost. Velké poděkování patří panu 
hejtmanovi, pod jehož vedením 
jsme zvládli celou krizovou situaci. 
Poděkování také patří zaměstnan-
cům všech profesí v první linii a na-
šim spoluobčanům, kteří se ujali 
šití roušek, distribuce mezi občany 
a  zajistili dobrovolnickou činnost. 
Všichni jsme se museli s touto situ-
ací nějak vypořádat a nezbývá nám 
nic jiného, nežli si přát, aby se život 
vrátil co nejdříve do běžných kolejí.

 
Hana Masáková (ČSSD)

Co nás naučí koronavirová krize?     
Pro školství 

znamená koro-
navirová krize 
velkou příleži-
tost k  rozvoji. 
Poslední dva mě-
síce nás naučily 
více než několik let vzdělávání.

Ze dne na den byli učitelé po-
staveni k  výzvě, jak vzdělávat 
na dálku. Někteří učitelé byli při-
praveni a  začali téměř okamžitě 
využívat moderní technologie 

a rychle to naučili i žáky. Někteří 
učitelé připravení nebyli, jelikož 
již roky odkládali sebevzdělává-
ní. Najednou museli a za několik 
týdnů se naučili tolik, jako kdyby 
se vzdělávali měsíce. 

Najdou se však i tací, nepřipra-
vení, v  nepřipravené škole, která 
roky neinvestovala do  techno-
logií.  Nevyužili tuto příležitost 
změnit sebe, školství a  tvrdohla-
vě dávají domácí úkoly do schrá-
nek před školou, kde si je musí 

Voda je život
Stav země-

dělského sucha 
a  úbytku pod-
zemních vod 
pokračuje bez 
ohledu na  pan-
demii dominu-
jící dnes všeobecnému zájmu. 
Dopady změny klimatu na  náš 
region již přesahují problém ne-
dávného nouzového stavu. Nelze 
je zakrýt nasazením roušky ani 
změnit jednoduchými a  krátko-
dobými opatřeními. Bez adapta-
ce obyvatelstva, části průmyslu 
a  celého sektoru zemědělství, 
lesnictví, vodního hospodářství 
i  životního prostředí na  tuto 
skutečnost se neobejdeme. 

Co dlouhodobě brání jednot-
nému postupu je především 
roztříštění kompetencí k  vodě 
mezi různé ministerské rezorty. 
Řada politiků skloňuje vysokou 
úroveň vodního hospodářství 
státu Izrael. Nikdo však nechce 

přiznat, že vážnost přístupu 
k  vodě je zde postavena na  stej-
nou úroveň jako obrana státu. 
Tedy žádné ředění odpovědnosti 
mezi několik ministerstev, kde 
dopady rozhodnutí na  celek ne-
řeší nikdo. 

Ano, naše ryba smrdí od hlavy. 
Každý resort dnes ohlodává kost 
z  jiné strany. Pokud se kompe-
tenčním zákonem nesrovná od-
povědnost za vodu v celém jejím 
koloběhu pod jeden resort, bude 
pokračovat dnešní nemohouc-
nost cokoli dohodnout a rozhod-
nout v přesahu volebního cyklu. 
A  to se ve  vodním hospodářství 
týká naprosto všeho. 

Nedostatek vody je pro dneš-
ní společnost nová skutečnost. 
Adaptovat se tedy musí i veřejná 
správa.

 
Karel Klíma, radní pro oblast vodního hos-
podářství, zemědělství a životního prostředí 
(KDU-ČSL)
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NáZORy ZASTUPITELů

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.

Profesora Prymulu jsem 2016 navrhl 
do zdravotního výboru kraje 

Občanům kra-
je je třeba poděko-
vat za  statečnost, 
opatrnost, klidné 
nervy v  těžkých 
časech způsobe-
ných koronavi-
rovou pandemii. Těžké období  na-
stává po  stavu nouze vyhlášeném 
12.3.2020. Jsem rád, že i náš kraj, za-
stupitelstvo a jeho vedení postupuje 
obezřetně, citlivě i  rozhodně v  této 
nevídané situaci. Nakupuje respirá-
tory, investuje kofinanční prostřed-
ky v rámci IROPU do Nemocničního 
informačního systému, aby každý 
lékař v našich nemocnicích měl in-
formace o  historii svých pacientů 
a byl propojen v datech.  Málokdo ví, 
že členem zdravotního výboru kraje 
je prof. Roman Prymula, šéf Krizové-
ho štábu Vlády a náměstek Vlády ČR! 

Ukázalo se jako moudré, že v roce 
2016 po  volbách jej zastupitelstvo 
s ostatními členy zvolilo do zdravot-
ního výboru!! Zastupitelstvu jsem jej 
navrhl a to jej schválilo.  Jde o mimo-
řádně erudovanou  osobnost a jsem 
pyšný na to, že v roce 2012 v jsem jej 
představil prezidentu Miloši Zema-
novi (tehdy ještě před první přímou 
volbou)! Je skvělé, že prof. Prymula je 
tudíž v pravidelném kontaktu s na-
ším krajem již od roku 2016. Nemu-
sím být odborník na  zdravotnictví, 
ale jsem rád, že kraj má stabilizo-
vané zdravotnictví pět nemocnic. 
Zejména v krizových časech se uka-
zuje jako správné rozhodnutí o jeho 
centrálnějšímu řízení formou hol-
dingu. Kraj přispívá každoročně 
na jeho provoz stamilionové částky. 

Miroslav Matějka (SPO ZEMANOVCI)

Kam se poděla krajská opozice?!     
Každá vláda, 

tedy i  ta krajská, 
musí být pod 
kontrolou opo-
zice. Zprvu by se 
zdálo, že slepe-
nec 5 politických 
subjektů nemůže přežít celé vo-
lební období, zvláště když vítězné 
ANO skončilo v  opozici. Tedy jen 
„papírově“, neb náš kraj prakticky 
už žádnou opozici nemá. Nikomu 
nevadí mediální sebeprezentace 
hejtmana Štěpána, jeho evidentní 
zneužívání služeb tiskového od-
boru aj. Ostatně i  radní po  celou 
dobu přehlížejí nezvykle zvýše-
nou aktivitu hejtmana na  Rych-
novsku, přestože i oni budou sta-
vět kandidáty do  senátních voleb 
v tomto senátním obvodu. 

Nikdo nereagoval ani na  mé 
písemné a  ústní upozornění 

na  květnové schůzi Z.KHK, kdy 
hejtman nebyl schopen odpoví-
dat na jasně formulované otázky 
ohledně své osobní celostránko-
vé inzerce v  příloze Deníku dne 
17. 4. 2020, tedy dva dny po  vy-
hlášení volební kampaně, což je 
jednoznačné porušení zákona 
a  zjevné zneužití veřejných pe-
něz na  inzerci kandidáta ČSSD 
na hejtmana. 

Nikoho nezajímá, jak hejt-
man hospodaří se svěřenými 
penězi, zejména v  záležitostech, 
které si prakticky „schvaluje 
sám“. Takže já už jen připomenu 
Adenauerův citát: „Vláda, která 
nestojí pod kontrolou opozice, 
se vydává v nebezpečí, že zpitomí 
definitivně.“

 
Miroslav Antl (BEZPP)

Snížení investic zastaví růst ekonomiky 
Krajský roz-

počet bude letos 
i  příští rok po-
znamenán jako 
všechny oblasti 
našeho života 
vyhlášením nou-
zového stavu. Vedení kraje odha-
duje snížení daňových příjmů 
na 0,5 miliardy korun. Právě nyní 
je třeba postupovat s  opatrnos-
tí. Údaje, které máme za  dva „ko-
ronavirové“ měsíce k  dispozici, 
zatím jednoznačně nedokazují 
rozsah dopadu. Je otázkou, zda při 
stanovení propadu příjmů a  do-
padu na  rozpočet vedení kraje 
počítalo s  určitým „rozpočtovým 
polštářem“.  Ten vznikl při tvorbě 
rozpočtu 2020, který byl nastaven 

bez znalosti posledního prosin-
cového převodu daňových pří-
jmů z  rozpočtového určení daní. 
Krajské finance jsou v  poměrně 
dobrém stavu, přesto vedení kra-
je plánuje úspory kapitálových 
výdajů podle pravidla opatrnosti. 
Avšak zastavení investičních akcí 
není dobrou zprávou pro rozjezd 
ekonomiky. „Zastavené investi-
ce mohou připravit o  práci tisíce 
lidí. Podle mého názoru je nutné 
naopak rozumné investice v rám-
ci našeho kraje podporovat, a  to 
i za cenu momentálního zadluže-
ní,“ komentuje situaci kandidát 
hnutí ANO na  hejtmana Králové-
hradeckého kraje Jaromír Děde-
ček. A  já musím souhlasit. Pokud 
chceme pozastavovat investice, 

všichni vyzvednout. Nedokázali 
využít krizi pro rozvoj vlastní 
i  společnosti. Možná jsou již tak 
frustrováni ze stavu našeho škol-
ství, že nemají energii lépe žít 
a budovat.

Jenže! Pokud má naše školství 
připravovat na život ve 3. tisíciletí, 
musí být učitel renesanční člověk, 
musí se vzdělávat, rozvíjet, musí 
držet krok s dobou.

Co nás tedy naučí krize? Že je vzdě-
lávání a výzkum naprostou prioritou. 
Rozvoj vždy souvisí se vzděláním. Lék 
či vakcínu nenajde robot, ale vzděla-
ný člověk, který se celý život rozvíjel 
a vzdělával. Mám však strach, že se 1. 
září nastoupí do škol ve starých kole-
jích, jakoby se nic nestalo, a my tuto 
krizi ke změně nevyužijeme.

 
Jan Grulich (TOP09)

musí takovému kroku předchá-
zet cílené snížení běžných výda-
jů, analýza poskytovaných dotací 
a  především koncepce, bez které 

budou jakákoliv opatření plácnu-
tím do vody.

 
Monika Štayrová (ANO 2011)

Léto volá
„Tak jsme se 

dočkali.“ Orga-
nizátoři letních 
dětských táborů 
dostali konečně 
potěšující a dlou-
ho očekávanou 
informaci – tábory mohou začít 
již 27. června. Z  mnohých koneč-
ně spadla nejistota, zda dál akce 
připravovat a trpělivě čekat na vý-
voj situace, nebo pro letošní rok 
červencové aktivity „odpískat“. 
Pokyny pro organizátory jsou jed-
noznačné. Sedm stránek pokynů 
zasahuje do všech oblastí. Vstupní 
filtr, ubytování, provoz kuchyně, jí-
delny, zacházení s  odpady, toalety, 
umývárny… Pro některé organizá-
tory nebude jednoduché vše spl-
nit. Ti, co pořádají letní tábory pra-
videlně mnoho let a neměli nikdy 
problémy s  obávanou kontrolou 
z hygieny, se dokáží vypořádat i se 
současnými požadavky. 

Věřím, že letité zkušenosti 
dobrovolníků z  organizací dětí 
a  mládeže a  organizací, které 
s  dětmi a  mládeží pracují, zdra-
vý selský rozum a  sehrané týmy 
vedoucích, instruktorů, kuchařů 
a zdravotníků vše zvládnou a ro-
diče nemusí mít obavy. Mohou 
však chybět finanční prostřed-
ky na  pořízení požadovaného 
desinfekčního a  hygienického 
vybavení. Tady by mohl pomoci 
kraj např. mimořádnou dotační 
podporou nebo i zajištěním kon-
krétního materiálu (roušky, jed-
norázové ručníky, des. roztoky…).  
Každou pomoc si orgánizátoři 
zaslouží a  určitě ji uvítají. Svou 
často dobrovolnickou činností 
pomáhají celé společnosti. Všem 
pořadatelům – krásné léto, mod-
rou oblohu, pevné zdraví a žádný 
problém.

 
Táňa Šormová (KSČM)
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Krajské nemocnice obnovují běžný provoz. Přibývá plánovaných operací
Provoz v  krajských nemoc-

nicích se čím dál více podobá 
běžnému režimu, přesto je tu 
ještě celá řada omezení, která 
brání obnovit provoz v  plné šíři. 
Nemocnice v  Náchodě, Jičíně 
a  Trutnově mají stále vyčleněná 
lůžka pro pacienty s podezřením 
na onemocnění COVID-19 a v pro-
vozu stále zůstávají ve  všech 
krajských nemocnicích odběrná 
místa, která obsluhuje vyčleně-
ný personál. 

„Rozvolňování opatření v rámci 
krajských nemocnic jsme po  peč-
livém zvážení konzultovali také 
s  Fakultní nemocnicí Hradec 

Králové, abychom měli jistotu, že 
obnova standartního rozsahu po-
skytované zdravotní péče neohrozí 
Covid-19 pozitivní pacienty, kteří 
by potřebovali nemocniční péči,“ 
ubezpečil náměstek pro zdravot-
nictví Aleš Cabicar.

Oblastní nemocnice Náchod: 
Covid centrum, které je dosud 
umístěno jak na  rehabilitačním 
oddělení, tak na  urologii, zůsta-
lo pouze na  urologii. Nemocnici 
to umožnilo připravit lůžka pro 
pacienty po  ortopedických ope-
racích. V  nemocnici již běžně 
probíhají například právě orto-
pedické a  chirurgické operace 

a  funguje také provoz většiny 
ambulancí.

Nemocnice Rychnov nad Kněž-
nou: V  nemocnici se operativa 
i  ambulantní péče vrátila do  běž-
ného režimu. Pacienti jsou již 
několik týdnů opět zváni do  am-
bulancí na  kontroly a  vyšetření. 
Velmi vyhledávaná je rychnovská 
porodnice, která rodičky přitahuje 
svým rodinným prostředím. 

Oblastní nemocnice Jičín: paci-
enti jsou opět zváni k plánovaným 
výkonům, velká většina ambulancí 
funguje v běžném provozu.  Covid 
oddělení je uzavřené, ale jednotli-
vá oddělení mají vyčleněná lůžka 

pro pacienty s  podezřením na  ná-
kazu tímto onemocněním. Do  pl-
ného provozu se současně vrátila 
i nemocnice v Novém Bydžově.

Oblastní nemocnice Trutnov: 
Pro pacienty s  podezřením na  Co-
vid-19 byla vyčleněná lůžka na jed-
notlivých odděleních, namísto 
původního Oddělení dočasné hos-
pitalizace, což nemocnici umožni-
lo obnovit ortopedickou operativu 
s následnou rehabilitační péčí.

Městská nemocnice Dvůr Krá-
lové nad Labem: V  nemocnici se 
provoz vrátil k  normálu. Pacienti 
už jsou zváni k plánovaným výko-
nům i do ambulancí. |


